
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
10/2005. (IX. 2.) rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 
felhatalmazása alapján a Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
községi önkormányzat önálló gazdálkodási feltételeinek megteremtése, valamint a 
település fejlesztésének érdekében az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. §. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység /továbbiakban: iparűzési tevékenység/ adóztatása céljából 
helyi iparűzési adót vezet be.1 
 

I. Fejezet 
Az adókötelezettségre vonatkozó szabályok 

 
2. §. 

 
(1) Az adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-,
 illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
(2) Az adókötelezettség alanya az a vállalkozó, aki az (1) bekezdésben meghatározott-
 tevékenységet végez.  
(3) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 

illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 
hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül 
folytatja. 

(4) 2 
 

3. §. 
 
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik 

és a tevékenység megszűntetésének napjával szűnik meg. 
(2) 3 
 

II. Fejezet 
Az adó mértéke 

 
4. §. 

 
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó évi 

mértéke az adóalap 2 %-a. 
(2) 4 
                                                        
1 Módosította: 2/2010. (II. 12.) rendelete 1. §; hatályos: 2010. február 15-től 
2 Hatályon kívül helyezte: 2/2010. (II. 12.) rendelete 2. § (2) bekezdés a) pont; 2010. február 15-től 
3 Hatályon kívül helyezte: 2/2010. (II. 12.) rendelete 2. § (2) bekezdés b) pont; 2010. február 15-től 
4 Hatályon kívül helyezte: 2/2010. (II. 12.) rendelete 2. § (2) bekezdés c) pont; 2010. február 15-től 
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III. Fejezet 
Az adó bevallása és megfizetése, nyilvántartása 

 
5. §. 

 
(1) A vállalkozó adókötelezettségét önadózás útján teljesíti. 
(2) A vállalkozónak az iparűzési adót az adóévet megelőző év adóalapja szerint kell a 

tárgyév május 31-ig bevallani. 
 

6. §. 
 
(1) A vállalkozó iparűzési adóelőleget köteles fizetni. 
(2) Az előleg összege: 

a) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző 
adóév adójának megfelelő összeg; 

b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév 
adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjainak alapján az adóévre 
számított összege; 

c) az adóköteles tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén az adóév 
közben kezdő vállalkozó, az adóévre bejelentett várható adó összege. 

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az 
előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 

(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 15 napon 
belül a várható adójáról bejelentést kell tenni az adóhatóságnak. 

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható 
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 

(6) Az adóelőleget két egyenlő részletben: 
a) első részletét az adóév március 16. napjáig, 
b) a második részletet az adóév szeptember 15. napjáig kell megfizetni. 

(7) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) 
a) és b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás 
szerint fizeti.  

(8) Az adót a kerekítés általános szabályait figyelembe véve 100 Ft-ra kerekítve kell 
bevallani és megfizetni. 

 
7. §. 

 
A vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó 90 %-ának 
megfelelő összegre az adóév december 20. napjáig ki kell egészítenie. 
 

8. § 
 
(1) A vállalkozó az adó (adóelőleg) fizetési kötelezettségét a Jobbágyi Község 

Önkormányzata 11741024-15450865-03540000 számú iparűzési adó beszedési 
számlájára, készpénz átutalási vagy átutalási megbízással teljesíti. 

(2) Az adótartozás késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi 
pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke, minden naptári nap után, a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része.  
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9. §. 

 
Az adóalanyokat a Jobbágyi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tartja 
nyilván. 
A beszedett adó összegéről, felhasználásáról évenként az éves közmeghallgatás 
alkalmával tájékoztatni kell a község lakosságát. 
 

IV. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

10. §. 
 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

11. §. 
 
E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 14/2002. (XII. 20.) 
rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
Jobbágyi, 2005. augusztus 16. 
 
 
 
 Majoros László Tóth Renáta 
 polgármester    jegyző 
 


